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Dick Duimel

Beste heer/mevrouw,

Hierbij stuur ik u een kopie van de brief die is verstuurd aan Minister W. Koolmees van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als onderwerp “Motie vreemd - 
Minimumloon voor iedereen” met de bijbehorende motie.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft kunt u contact 
opnemen met dhr. Dick Duimel op telefoonnummer 0316-279111 of per e-mail via 
qemeente@duiven.nl.

Met vriendelijke groeten,

Namens het college van B&W van de gemeente Duiven

Bregje Booltink
Beleidsondersteuner Sociaal Domein 
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Excellentie,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Op 22 mei jongstleden is tijdens de Raadsvergadering in de gemeente Duiven met grote 
meerderheid een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen, aangaande het 
onderwerp ‘Minimumloon voor iedereen’.

Deze motie, ingediend door de SP fractie Duiven, overweegt de werking van het 
aangekondigde wetsvoorstel loondispensatie en is van mening dat de invoering van het 
instrument loondispensatie, in plaats van de loonkostensubsidie, staat voor ongelijke rechten en 
ongelijke behandeling van werknemers met een arbeidsbeperking. Bovendien wordt gevreesd 
dat invoering van loondispensatie een verschuiving betekent van problemen die werknemers 
met een arbeidsbeperking met de lasten opzadelt.

In een inclusieve samenleving, die wij als bestuur van de gemeente Duiven nastreven, heeft 
eenieder recht op gelijke behandeling, specifiek de toegankelijkheid van salaris.

Dit alles overwegende spreken wij ons uit tegen het plan dat het mogelijk maakt om mensen 
met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen.

Met vriendelijke groeten,

burgemeester en wethouders van

P.J.E. (Peter) Breukers 
loco-secretaris

Duiven

ílrś^í.B.I. (Rik) de Lange 
burgemeester
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Motie: "Minimumloon voor iedereen"

De gemeenteraad van Duiven, in vergadering bijeen op dinsdag, 22 mei 2018,
bij het agendapunt 8. Ingediende moties vreemd,

Overwegende dat;

- de regering werknemers met een arbeidsbeperking door middel van 
loondispensatie onder het minimumloon wil laten werken;

- de ratificatie van het VN-verdrag (2016) voor mensen met een beperking 
het vanzelfsprekend maakt dat mensen met een beperking dezelfde 
rechten hebben als mensen zonder beperking;

- gemeenten de verplichting hebben lokaal ìnclusiebeleid in- en uit te 
voeren;

- bij de gemeente Duiven een inclusieve samenleving hoog op de agenda 
staat;

Is van mening dat;

- een inclusieve samenleving inhoudt dat iedereen recht heeft op gelijke 
behandeling: van toegankelijkheid tot salaris;

- er geen sprake is van gelijke rechten en gelijke behandeling als 
werknemers met een arbeidsbeperking onder het minimumloon werken;

- de invoering van loondispensatie een verschuiving van problemen is die 
werknemers met de lasten opzadelt;

- Duiven een beschaafde gemeente is waar het minimumloon voor iedereen 
geldt, ook voor werknemers met een arbeidsbeperking;

Verzoekt het College;

- zich richting het kabinet uit te spreken tegen het plan die het mogelijk 
maakt om mensen met een arbeidsbeperking minder dan het 
minimumloon te betalen;

- al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat in Duiven het 
minimumloon voor iedereen het minimumloon blijft.

En gaat over tot de orde van de dag;

VVD Lokaal Alternatief CDA Pro Duiven


